
«Профспілка – мати наша», як кажуть студенти, зробила подарунок Інституту 

психології та соціальної педагогіки у вигляді путівки на базу відпочинку НТУУ «КПІ» 

«Політехнік» (с. Глібовка, Вишгородського р-ну, Київської обл.), яка розташована на 

Київському морі. Цьогоріч на «Політехніку» проходила спортивно-інтелектуальна гра 

«Лабіринт серед ВНЗ міста Києва 2013» для столичної студентської молоді, яку 

проводила первинна профспілкова організація студентів Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут» спільно зі Студентською 

профспілковою асоціацією м. Києва. 

Екстремально-інтелектуальний відпочинок розпочався 31 травня з огляду території 

бази, студентські команди насолоджувалися мальовничими краєвидами і самостійно 

шукали місця для облаштування таборів.  

Учасниками заходу стали студенти профспілкового активу НТУУ «КПІ», 

Київського національного університету будівництва і архітектури, Київського 

національного університету технологій та дизайну, Київського національного 

економічного університету імені Вадима Гетьмана, Національного університету 

харчових технологій, Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова, Національного транспортного університету, Київського університету 

імені Бориса Грінченка, Київського національного лінгвістичного університету, 

Національного університету біоресурсів і природокористування України та 

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. 

Не дивлячись на таку неприємну обставину, як дощ, увесь вечір з усіх куточків лісу 

лунали пісні, веселі жарти і сміх. Після організаційної зустрічі капітанів і вечері, 

активісти-грінченківці вирушили на нічне орієнтування, з яким упоралися з легкістю, 

після чого продовжилися розваги і знайомства. 

Перший день червня додав ентузіазму – погода видалася чудова і сонячна, і з самого 

ранку студентів захопив вир емоцій підчас проведення конкурсів: «Ліана», «Естакада», 

«Медицина», «Водні змагання», «Спуск», «Бум», «Метелик» та ін. Адреналіну додало 

веслування на байдарках та катамаранах. За допомогою досвідчених інструкторів, одним 

з яких виступав навіть начальник бази Кучерявий Ігор Павлович, всі види змагань 

пройшли без інцидентів та травмувань. 



Поспілкуватися зі студентами та підтримати їх приїхав голова Київської міської 

організації Профспілки працівників освіти і науки України Олександр Яцунь, який 

побажав молоді не зупинятися на досягнутому, бути завжди творчими та активними. 

Пообіді, пройшовши весь шлях змагань, студенти, незважаючи на втому, продовжили 

командні турніри з футболу та волейболу. А увечері відбулася творча презентація 

команд, де кожен виш продемонстрував свої таланти та креативність. 

Першість у спортивно-інтелектуальній грі «Лабіринт» здобула команда 

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Друге місце посіла 

команда Національного технічного університету України «КПІ», а третє місце виборола 

команда Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

Наступний ранок приніс сум розлуки – грінченківці здружилися зі студентами 

КНЕУ ім.. В.Гетьмана, НТУУ КПІ, , НМУ ім. О.О. Драгоманова, НУХТ та багатьох 

інших ВНЗ. Сподіваємося, що для нас ці вихідні стануть початком довгої та 

продуктивної співпраці над спільними проектами. Хто хоч раз побував на цих змаганнях, 

обов'язково повертається ще раз. Наступного року КУ імені Бориса Грінченка 

обов’язково повернуться, щоб знову змагатися у «Лабіринті», та найголовніше для нас це 

нові друзі, адже «Лабіринт» єднає студентський профактив столиці.  

Інститут психології та соціальної педагогіки хоче подякувати Студентській 

профспілковій асоціації м. Києва та профспілковій організації Київського Університету 

імені Бориса Грінченка в обличчі її голови Препельченко Оксани Володимирівни за шанс 

взяти участь у такій події як «Лабіринт 2013». Тож будьмо активними, креативними і 

веселими, нас чекають нові знайомства,подорожі, пригоди та активний відпочинок у колі 

друзів, бо студентські роки – найяскравіші у житті. 

 

 


